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W E E K D I E N S T E N
Spoeddienst Huisartsen en Ziekenhuis:
____________________________

SPOEDPOST
Spoedpost Anna-ziekenhuis,

Bogardeind 2, Geldrop.
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 088 - 876 51 51
‘s Avonds,‘s nachts, in het weekend en op feestdagen.
____________________________

SPOEDDIENST APOTHEKEN:
Centrale Dienstapotheek Eindhoven
Spoedpost Catharina-ziekenhuis,

Michelangelolaan 2, Eindhoven.

TEL. 040 - 243 66 66
Ma. t/m vrij. van 17.30 - 08.30 uur.
In het weekend en op feestdagen

OPENSTELLING IN NUENEN:
Apotheek Nuenen, Hoge Brake 72.

Maandag t/m vrijdag 08.30 - 17.30 uur. 
Apotheek Aan de Berg, Berg 22b.

Maandag t/m vrijdag 08.00 - 18.00 uur. DE
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PromsFestival@TheLake: the afterparty

’Beer, Bites & Free Music’
Door Nannie van den Eijnden

Zondag 11 september van 13.00 tot 19.00 uur is er op het festivalterrein 
van PromsFestival@TheLake nog een sfeervol zomers feestje: ‘Beer, Bites 
& Free Music’. Het horecaplein is open met lekkere (speciaal)bieren en 
mooie foodtrucks. En er treden allerlei bands en artiesten op die een gro-
te diversiteit aan muziekstijlen brengen. Voor elk wat wils! Iedereen is 
welkom en de toegang is gratis!!

Programma
Op twee podia, een groter en een wat 
kleiner, kun je achtereenvolgens ge-
nieten van Brass Band Schoonhoven, 
één van de beste brass bands van Ne-
derland. White Noise, met eigen 
nummers in een elektronische pop-
achtige stijl, klinkt hartstikke goed. 
Handsome Johnny doet denken aan 
rockabilly maar brengt liedjes die 
vertrouwd klinken in een eigen her-
kenbare stijl met een pakkende me-
lodie. 

Salsaband San Pues wakkert het vuur 
in je aan, stilstaan is onmogelijk. De 
nieuwe band Code Oranje brengt, 
zoals de naam doet vermoeden, Ne-
derlandstalige popmuziek. Dan onze 
eigen Jongens van Plezier: vier man-
nen die Nederlandse meezingers 
spelen onder het motto: lang leve de 
lol! Eén van de solisten van de avon-
den daarvoor, Daphne treedt solo op 
en begeleidt zichzelf op piano en gi-
taar. Keessie heb je vast al eens ge-
zien, hij brengt een parodie op het le-
venslied. En tot slot treedt Kevin 
Bachus op, een troubadour.

JW Roy
Halverwege het programma is het 
podium voor singer-songwriter Jan 
Willem Roy. Solo. Hij brengt een mix 
van Engelstalige en Brabantse liedjes 
uit zijn rijke repertoire. JW is bekend 
als vaste (mede)componist van Guus 

Meeuwis en als allround schrijver die 
songs op maat maakt voor vele muzi-
kanten.

Hij woont al 25 jaar in de Randstad 
maar groeide op in Knegsel in de ja-
ren 70 en 80 en verlangt naar het Bra-
bantse dorpsleven. Naar het gevoel 
van thuis. Over dit verlangen en zijn 
jeugdherinneringen heeft JW een 
nostalgisch boek geschreven en een 
nieuw album gemaakt: ‘Kouwe Ker-
mis’. De acht liedjes horen bij de ver-
halen die in het boek staan en zijn 
een ode aan Brabant, De Kempen en 
de mensen. “Ik zing over wat in mijn 
leven voor komt in verschillende 
hoedanigheden”, vertelt hij. “Ik ben 
een levensliedzanger van mijn eigen 
leven en van wat ik om me heen zie. 
So let’s go!” www.jwroy.nl

PromsFestival@TheLake met The 
Surphonics, Promsorkest en Waylon
vrijdag 9 en zaterdag 10 september 
16.00 - 00.00 uur.
kaarten via www.promsfestival.nl

PromsFestival@TheLake ‘Beer, bi-
tes & Free Music’ afterparty
zondag 11 september 13.00-19.00 uur.
toegang gratis.
Locatie: Strandbad Enode Nuenen.

Volg Promsfestival op Facebook en In-
stagram.
www.promsfestival.nl

De nostalgie van JW Roy.  Foto: Femke Hoogland.

63ste Brabantsedag Heeze 28 augustus 

Met verve de grootste
theaterparade van het jaar! 
Op de laatste zondag van augustus is het (weer) traditioneel tijd om te kij-
ken en genieten, je te laten verrassen en verwonderen door de grootste 
theaterparade van het jaar. 

Op 28 augustus trekken 16 huizenho-
ge theaterdecors en 2.000 acteurs 
door het centrum van Brabantse parel 
Heeze. Wat in 1954 begon als een een-
voudige optocht met boerenkarren is 
uitgegroeid tot een waar spektakel 
dat zijn weerga niet kent; in 2019 trok 
de theaterparade maar liefst 40.000 
(inter)nationale bezoekers. 

De Brabantsedag gaat over het verle-
den van het Hertogdom Brabant, in-
clusief het Belgische deel. De (cul-
tuur)geschiedenis wordt innovatief 
tot leven gebracht binnen een jaar-
lijks thema.
Voor de 63ste Brabantsedag is dat 
thema Met verve. Elke wagenbou-
wersgroep heeft daarvoor een schil-
der gekozen die geboren is in het 
Hertogdom. Zij laten zich inspireren 
door de schilder of zijn schilderij, 
maar het kunstwerk mag niet letter-
lijk worden uitgebeeld. 
Het bouwproces van een wagen 
duurt maanden. Vanaf brainstorm en 
het idee tot de uitvoering zijn duizen-
den Heezenaren bezig om de gewel-
dige creaties vorm te geven. Op de 
laatste zondag van augustus zal zo 
een kleurrijk en schilderachtig palet 
van zestien verschillende schilders 
door de straten van Heeze rijden. Op 
zondagochtend loopt het dorp lang-
zaam al vol en kan het publiek voor-
afgaand aan de parade langs het par-
cours volop genieten van vermaak, 
muziek en straattheater. Ook na de 

parade is er volop vertier en horeca 
op de vijf Sfeer&Smaakpleinen. 
Vanaf 13.30 uur rollen de immense 
bouwsels in de twee uur durende 
theaterparade aan het publiek voor-
bij. Dat is genieten met een grote en 
zachte G, van expressief of juist inge-
togen toneelspel, van ernst en kome-
die, van werkelijkheid en fantasie die 
het verleden van het Hertogdom Bra-
bant tot leven brengen. 
Ook kinderen genieten volop van de 
parade. Speciaal voor hen worden de 
onderwerpen uitgelegd in de Parade-
gids die bij de entrees en de informa-
tiekiosk te koop is. De jongste toe-
schouwers (tot en met 12 jaar) hebben 

zelfs gratis toegang tot het belevene-
ment. De Brabantsedag Heeze is daar-
mee een compleet dagje uit voor de 
hele familie en de perfecte afsluiter 
van de zomervakantie! 
Kijk voor meer informatie en (tribune)
tickets op www.brabantsedag.nl

Prinses Beatrix 
Spierfonds zoekt 
collectanten
Van 11 t/m 17 september vindt de jaar-
lijkse collecte van het Prinses Beatrix 
Spierfonds plaats. In deze week zetten 
vrijwilligers zich in voor de strijd tegen 
spierziekten. Het Spierfonds krijgt geen 
overheidssteun en is volledig afhanke-
lijk van de inzet van vrijwilligers. Om het 
de vrijwilligers zo makkelijk mogelijk te 
maken kan iedereen voor het Spier-
fonds collecteren op zijn eigen manier.
“We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
ons gedreven en ook gezellige team 
komen versterken. De collecteweek is 
één van de belangrijkste inkomsten-
bronnen om wetenschappelijk on-
derzoek naar spierziekten te financie-
ren. 
Geïnteresseerde vrijwilligers kunnen 
zich aanmelden via www.spierfonds.
nl/collecteren.

Leuk 
initiatief



ROND DE LINDE week 33 Donderdag 18 augustus 2022

Pagina 2 - Gemeente

         

GEMEENTEBERICHTENGEMEENTEBERICHTEN

Nuenen 

Gemeente
Nuenen

 AFVALWEETJE:

PMD inzameling is wekelijks, hang de zak op 
tijd maar niet te vroeg buiten. U mag uw afval 
pas aanbieden na 22.00 uur voor de ophaaldag.

 GEMEENTEHUIS NUENEN
Veel zaken regelt u direct via onze website. Moet u toch 
langskomen op het gemeentehuis? Maak dan online een 
afspraak. Het gemeentehuis is elke werkdag open van 
08.30 tot 12.30 uur en op woensdag ook van 14.30 tot 
19.00 uur. Geen internet? Bel ons klantcontactcentrum. 
Wij zijn telefonisch bereikbaar van ma t/m do van 08.30 
tot 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.

 OPENINGSTIJDEN IN DE    
 ZOMERVAKANTIE

Tijdens de zomervakantie van 1 augustus t/m 2 sep-
tember zijn de balies burgerzaken dagelijks open van 
8.30 tot 12.30 uur. Het gemeentehuis zelf is dagelijks 
tot 17.00 uur geopend. 

T: 040-2631631
A: Jan van Schijnveltlaan 2, 5671 CK Nuenen

 E: gemeentehuis@nuenen.nl
W: www.nuenen.nl

 Ga voor meldingen openbare ruimte naar:
www.nuenen.nl/melding-doen

 MILIEUSTRAAT 
De Huufkes 48-50, 5674 TM Nuenen | T: 040-28373 83 
Openingstijden:  di. en vr. 13.00-17.00 uur, 
woe 13.00 - 20.00 uur, za. 10.00-17.00 uur.

 CMD, CENTRUM   
 MAATSCHAPPELIJKE DEELNAME 

Hulp of advies nodig over opvoeding van uw kind, 
omgaan met geld, dagbesteding, zelfstandig blijven 
wonen, vrijwilligerswerk of mantelzorg? Dan is er in 
Nuenen één loket voor al uw vragen: het Centrum 
Maatschappelijke Deelname (CMD), het voormalige 
Servicepunt. Binnenlopen zonder afspraak tijdens de 
openingsuren kan altijd!
Inloop voor echtscheidingsspreekuur is iedere dinsdag 
van 18.00 - 20.00 uur.
Op vrijdag is er geen inloop voor Wmo.

Adres: Berg 22c, 5671 CC Nuenen
Telefoon: 040-2831675 | E-mail: cmd@nuenen.nl

Open: Maandag t/m donderdag 8.30-16.00 uur, 
 Dinsdagavond 18.00-20.00 uur,

GEEN SPOEDAANVRAAG 
REISDOCUMENT
Heeft u een paspoort of een identiteitskaart nodig? Maak 
dan tijdig een afspraak. Op donderdag 25 augustus kunt 
u geen spoedaanvraag doen voor een paspoort of een 
ID-kaart. Er wordt een landelijke update uitgevoerd, 
waardoor er geen spoed reisdocumenten gemaakt kun-
nen worden. 
De eerstvolgende mogelijkheid is vrijdag 26 augustus 
aanvragen en maandag 29 augustus ophalen.

AMERICAN CUSTOM CAR 
WEEKEND
Van vrijdag 19 augustus tot en met zondag 21 augustus 
wordt op dagstrand Enode het jaarlijks terugkerend 
evenement American Custom Car weekend georgani-
seerd. Vanaf 15 augustus begint de organisatie met de 
opbouw van het evenement. Zowel tijdens het opbou-
wen als het evenement zelf kunt u gebruik blijven maken 
van dagstrand Enode.

 VERGUNNINGEN PERIODE
 09-08-2022 EN 15-08-2022

In het digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) 
zijn de volgende besluiten gepubliceerd:

Aangevraagde omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Beekstraat 22D Plaatsen van een dakkapel aan de voor- 
 zijde van de woning 
Beekstraat 29 Splitsen van een woning in twee woningen 

Verleende omgevingsvergunningen
Locatie Omschrijving
Houtrijk 4 Plaatsen van zonnepanelen 
Berg 2 en 4 Vervangen van kozijnen en plaatsen
 isolatieglas 

Verleende vergunningen APV en Bijzondere wetten
Locatie Omschrijving 
Nuenen c.a. Optocht van verpleeghuis Akkers

 DIGITALE 
 BEKENDMAKINGEN

Datum Locatie Omschrijving 
11 augustus Nuenen c.a. Beleidsregel eenmalige ener- 
  gietoeslag

11 augustus Nuenen c.a Ontwerpbesluit voor bestem- 
  mingsplan Nuenen-Zuidoost  
  herziening De Mijlpaal

11 augustus Nuenen c.a. Gewijzigde vaststelling:
  Chw-bestemmingsplan
  Herijking Nuenen-West en
  beleidsregels

Dit zijn kennisgevingen en geen o�  ciële publicaties. Het 
digitale gemeenteblad (www.overheid.nl) is de o�  -
ciële publicatie. Abonneer je op de e-mailservice of 
download de app om berichten digitaal te ontvangen 
via: www.overuwbuurt.overheid.nl

ZOMERSPREEKUREN 
ENERGIEHUIS SLIM WONEN: 
NUENEN JULI – AUG (BEHALVE 13 AUGUSTUS)

· Zomerspreekuur elke zaterdag 11.00-13.00 in de 
 bibliotheek (J.H. Hugo van Berckellaan 18)

Serviceloket voor een korte vraag: bel of email 
(gesloten van 8-26 augustus)
· Telefonisch Energiespreekuur 085-0410041: 
 dinsdag en donderdag 13.00-17.00,
· E-mail Serviceloket: voor een korte vraag via

info@energiehuisslimwonen.nl

Leuk initiatief
Jumbo Ton Grimberg had op dins-
dagmiddag 9 augustus een leuk ini-
tiatief bedacht.
Omdat het vakantietijd is zijn veel 
ouderen extra eenzaam.
Om hierin een beetje tegemoet te 
komen had Jumbo Ton Grimberg al-
leenstaande, thuisblijvende ouderen 
uitgenodigd op een gezellige ver-
wenmiddag.
Rond 13.00 uur verzamelden zich een 
tiental ouderen rond een versierde 
tafel midden in de winkel. Allerlei lek-
kers was uitgestald waarop volop van 
kon worden genoten.
De Jumbo dames waren druk met het 
aanreiken van koffie, thee en fris-
drank.
Na enige tijd kon ieder z’n eigen 
taartje maken met heel veel verse 
vruchten en fruit.
Daarbij werd er natuurlijk z’n best ge-
buurt, wat juist ook de bedoeling is 
van dit initiatief.
Ton Grimberg zelf kwam ook nog 
even een praatje maken en kwam 
zich overtuigen of iedereen het naar 
de zin had.
Later werd er nog getrakteerd op ad-
vocaat met slagroom. En zo werd het 
een bijzonder geslaagde middag.
Dankjewel lieve dames van Jumbo, 
dankjewel Jumbo Ton Grimberg!

Toon de Rooij, Emmastraat.
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De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 
specialist van 
Nuenen en omgeving. 
Al 12 jaar ervaring!

De enige echte slotenmaker
en inbraakpreventie 

Nuenen en omgeving. 

WIST U DAT:

Per 1 juli rookmelders 

verplicht zijn! 

Wij m
onteren ze 

bij u thuis. Bel?040 - 843 853 0

info@slotenmakerKBS.nl
www.slotenmakerKBS.nl

Locatie: 
Gasterij Jo van Dijkhof

Jo van Dijkhof 1, Nuenen

Datum: 
zaterdag 27 augustus 2022

Tijd: 11.00 tot 13.30 uur 

Wij verwelkomen u graag 
en hopen u daar te zien!

Roversmode

MODE 
VERKOOP

Dames en een 
kleine collectie heren kleding

Taxi naar 
Eindhoven Airport

Bent u ook toe aan vakantie en vliegt u vanaf 
Eindhoven Airport naar uw vakantie bestemming?

Laat het nieuwe Nuenense taxibedrijf WilNuTaxi u veilig naar 
Eindhoven Airport brengen. U kunt ontspannen aan uw reis beginnen. 

Reserveren kan volledig online tegen een aantrekkelijk tarief.

Nuenen naar Eindhoven Airport 
vanaf € 35,00*

* reserveer minimaal 24 uur van te voren, online en voor maximaal 
4 personen. Rit wordt niet gecombineerd met andere passagiers.

https://www.wilnutaxi.nl/airport-taxi/

Wij rijden ook naar andere luchthavens zoals:
Schiphol, Zaventem en Dusseldorf.

WilNuTaxi staat voor Willems Nuenen Taxi.

T: 040 2831412 
info@crooijmansmannenmode.nl
www.crooijmansmannenmode.nL

Maandag 13:00 - 18:00
Dinsdag 10.00 - 18:00
Woensdag 10.00 - 18:00

Donderdag 10.00 - 18:00
Vrijdag 10.00 - 18:00
Zaterdag 09:30 - 17:00

Crooijmans Mannenmode
Parkstraat 9B 
5671 GD Nuenen

WIM & ANIQUE
RUIMEN OP!

Reclames geldig 
t/m zaterdag a.s.

PARKSTRAAT 12b NUENEN | T 040-2842311

Voor ideeën en recepten:
www.tebak.keurslager.nl

TOT ZIENS BIJ

EVERT TEBAK
keurslager

Wij zijn de gehele
vakantie periode geopend!

Voor als het goed moet zijn! GEMAK

4 Runder Hamburgers  ............ 5,95

2 Gegrilde Kippenpoten  ....... 3,50

Italiaanse Lasagne
met bakje rauwkost  ........................... samen 6,50

VD GRILL

OP BROOD

4 Biefstuk Spiezen  ...................... 7,95
4 Kip Krokant Schnitzels ....... 6,95

100 gram Gebraden Gehakt +
100 gram Boterhamworst .. samen 2,75

KOOPJE

KOOPJE

KOOPJE

- Flexibele opvang voor kinderen
van 0-4 jaar

- Openingstijden vanaf 07.00-18.30 uur
met toekomst vanaf 06.00 uur open

Prachtige locatie Kinderdagverblijf

PUMPULUNCHI
Geldropsedijk 2a  5672 AC  Nuenen

Wilt u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via:
E-mail: kdvpumpulunchi@live.nl  Tel.: +31 (0)6- 53537732

WAAR SPELEN IS LEREN!!
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LINDEBLAADJES

CT KLUS Voor al uw klus-
sen in en om uw huis, tuin 
en (koi)vijver. Telefoon 040-
2434706 of 06-1058 7405. 
Voor particulier en bedrijf.

LINDEBLAADJES per E-MAIL
opgegeven, worden NIET GE-
PLAATST indien niet vooruit be-
taald is. Er volgt geen tegenbericht.

VEHANU VERWARMING 
Onderhoud en service cen-
trale verwarming, plaatsen 
van nieuwe ketels. J. Ver-
happen, Sonseweg 5, 5737 
RG Lieshout, telefoon 06-
48273718. ANDO ONTZORGT DOOR: 

Verhuizing, Ontruiming 
Montage en herstelwerk-
zaamheden, Opslag en Ver-
wijderen / Afvoeren vloer-
bedekking / oude  spullen. 
Tel: 06 28832682. www.
ando-verhuisservice.nl

FEESTJE? HUUR:
Statafel € 4,-; Barkruk € 1,25; 
Abraham/Sarah € 35,-; Mu-
ziekinstallatie € 30,-; Partytent 
vanaf € 25,-; Verwarming, 
Drankkoelers, tafels en stoe-
len etc. Bezorgen mogelijk. 
Mulders Verhuur, Bruhezerweg 
49, Helmond, 0492-510855 of 
06-27175412. www.ikgeef-
eenfeestje.nl

ERVAREN ARTS verricht 
rijbewijskeuring bij u 
thuis! Tel. 040-2844993.

KUNSTSTOF SCHUTTING
180 cm hoog p.m. € 204,-
200 cm hoog p.m. € 214,-
Drie kleuren of hout  combinaties.

Aluminium schutting, poorten.
Kunststof balken & palen.
Showroom op afspraak.

WWW.SBNBOUW.NL

Tijdelijke opslag?

Lieshout

06-1880 869006-1880 8690
www.abonne.nl

 dagvlinder PUZZELHOEKPUZZELHOEKWeek 33

Oplossingen wk 32

Woordzoeker
De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en streep 
ze af. De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

WIN EEN WAARDEBON 
T.W.V. € 10,- VAN 
JUMBO KERNKWARTIER NUENEN  
Los de woordzoeker hierboven op en stuur het antwoord op:
per email: puzzel@ronddelinde.nl of per post/brievenbus: 
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. (Vermeld naam, tel. en adres). 
De winnaar kan na bericht de bon afhalen bij de drukkerij.

Kruiswoord

A C H T S T E O V E R D A G
C M I M E I R I S A
H G K A L M G A A F C A
T I P K A A I F D O S

B U S K L A N T L IJ M
W R F B I R W A K P A
A A K M O E D W I L V A L
X L B I S B S G P G M

T I L K O E S T D O N
R A M Y L I K L F O K
O R Z E E M A D E M N U
T T E L E R E U K U
S C H E L D E L A M S O O R

Nuenen, Hoge Brake 36-40

Sudoku4 6
6 4 5 9

1 9 4
9 5 3

5 2 7 8
3 1 7
8 9 3

9 8 3 2
6 1

9 8 4 7 1 2 3 6 5
1 7 3 5 9 6 8 2 4
5 2 6 8 4 3 7 1 9
8 1 7 6 5 9 4 3 2
3 9 5 2 7 4 6 8 1
6 4 2 3 8 1 5 9 7
2 5 1 4 3 8 9 7 6
7 3 9 1 6 5 2 4 8
4 6 8 9 2 7 1 5 3

Horizontaal: 1 geneesmiddel 6 speeltuintoestel 11 zuidwest 12 herstellen 14 operatiekamer 
16 strelen 18 kraakbeenvis 19 woonvertrek 21 erkentelijkheid 22 isolatiemateriaal 24 schaapkameel 
25 loofboom 26 waterkering 27 bittere afgunst 29 jong schaap 30 tegenwoordig 32 snelle ren 
34 Algemeen Dagblad 35 pers. vnw. 37 Griekse letter 40 sukkel 44 snelle trein 46 energiezuinige 
verlichting 47 Ned. rivier 48 bakgerei 50 zonder inhoud 52 drankadem 54 watervogel 
55 sleetje rijden 57 gevechtsvliegtuig 58 middeleeuwse broederschap 59 stoomschip 
60 medelijden 63 gewezen 64 uitproberen 65 aanvoerder.

Verticaal: 1 wending 2 haal met een pen 3 breinaald 4 Internet Protocol 5 naaldboom 6 als gevolg van 
7 ingenieur 8 zwarte kleverige stof 9 explosie 10 katachtig roofdier 11 deel v.e. fi ets 13 zeehond 
15 spierpijn 17 schrijfvloeistof 20 alcoholvrij bier 22 heerlijk 23 volwassen 26 zoete vrucht 
28 drukkend voortbewegen 31 broodbeleg 33 mannetjeshond 36 kaartenboek 37 voorbij 
38 krankzinnig 39 ademhalen 40 geprikkeld 41 riv. in Egypte 42 ontspanningsactiviteit 43 register 
45 graansoort 49 niet dezelfde 51 klipgeit 53 schreeuw 54 afl oop 56 zo-even 58 scheepstouw 
61 lidwoord 62 van een.

AANHARKEN
AFSTOTING
AKANT
ARMLENGTE
AUBERGINES
BOREN
DELEN
DOORSTAAN
EPILOOG
EPISTELS
EXTRA
GENOT
GROEVE
GROOT
IBSEN
INKOMEN
INVAL
KENNER
KERVEN
KOMPAAN
KORTHARIG
LANDJE
LENDENEN
LEUREN
LIGBED
LINIE
LOVER
METAALZAAG
MONDIG
ODEUR
OMNIBUS
OORMERK
OSIRIS
PRALINE
RATEL
ROKJE
SCHIER
SCHULDLOOS
STEENKOLEN
TERREIN
TOONKUNST
ZEEKOE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28 29
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Vakantiebezorger
Week 34 t/m 39
NUENEN

 Bel of mail:
040-283 12 00

admin@ronddelinde.nl

GEZOCHT:

Pedicure: Alta Grace
Ik kom ook aan huis! Laat 
je extra verwennen met ge-
lakte nagels/voetmassage. 
Cadeaubonnen te verkrijgen! 
Tel: 06-50571183.

ICT-ER AAN HUIS helpt 
graag met uw: KPN / Ziggo 
(TV/Audio) instell.; installatie 
en versnellen (nieuwe) com-
puter en aankoop advies en 
of levering. Tel. 040-2952567 
/ 06-23854915.

uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij het 
selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. Door 
uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u ontspannen en 
ervaart u minder keuzestress. De professional van Profita gaat 
samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van uw ideale interieur.

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!

Wij nemen uw 
oude meubelen mee

HEEFT U LAST VAN 
EEN WESPENNEST
Wespennesten bestijding in 
Nuenen. Imkerij de Walhut
Tel.: 06-11 83 71 04.

GEVRAAGD: Schoon-
maker/schoonmaakster 
voor het paviljoen van ten-
nisvereniging De Goudhoek 
in Gerwen, inlichtingen bij 
Hans van Wijk 06-53 38 22 
62.
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COLOFON
ROND DE LINDE verschijnt als weekkrant, 
op donderdag, in een oplage van 13.500 
exemplaren in Nuenen c.a., Lieshout, Maria-
hout. 100 stuks bij Jumbo Stiphout en 100 
stuks bij AH Brandevoort/Helmond.

ADVERTENTIES
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200 
E-mail: drij.mes@iae.nl 

Aanleveren van de advertentie tot uiterlijk 
dinsdag 12.00 uur, anders in overleg.

REDACTIE
Tel. 040-2831200
E-mail: redactie@ronddelinde.nl
Gerrit van Ginkel, hoofdredacteur. 
Mariët Jonkhout, eindredacteur. 
Redactieleden: Edwin Coolen, Karin Aarts, 
Josine Janssen, Caroline van Nes, Nannie 
van den Eijnden en Janneke Mes.

Aanleveren van digitale teksten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur, anders in overleg.

Rond de Linde behoudt zich het recht voor 
ingezonden kopij naar eigen inzicht te be-
werken en/of in te korten en is niet verant-
woordelijk voor de inhoud van aangeleverde 
kopij, advertenties en/of advertorials.
Kopij, advertenties en advertorials die door 
omstandigheden foutief of niet geplaatst 
zijn, geven geen recht op schadevergoe-
ding. Aangeleverd (beeld)materiaal dient 
vrij te zijn van rechten. 

© 2022 - “Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden verveelvou-
digd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt 
in enige vorm of op enige wijze, hetzij elec-
tronisch, mechanisch, door fotokopieën, 
opnamen of op enige andere manier zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de uitgever.”

PRIVACYWET:
In verband met de privacywetgeving wijst 
Rond de Linde de lezers en adverteerders 
erop dat zij met het insturen van een tekst of 
advertentie akkoord gaan met het vermelden 
van eventuele naam en adresgegevens in de 
krant en het krantenarchief op het internet.

DRUK: 
Drukkerij Messerschmidt
Berkenbos 6, 5672 AK Nuenen. 
Tel. 040-2831200
E-mail: admin@drukkerijmesserschmidt.nl

ADMINISTRATIE / BEZORGING 
Telefoon 040-2831200
E-mail: admin@ronddelinde.nl
Ook voor verspreiding van folders. 

www.ronddelinde.nl
Volg ons ook op:

&
P E R S O O N L I J K E
U I T VA A R T Z O R G
K L E I N S C H A L I G

E I G E N T I J D S

Marcel Hermans 
en Irma van Laarhoven

Tel. 040 780 8000
www.hansraaijmakers.nl

Oproep!Oproep!

Rond de Linde wil elke maand aandacht gaan besteden aan 
gewone Nuenenaren die een bijzondere hobby of activiteit 
hebben. Verzamel je auto’s, doe je aan Airbrush, Frivolite 
(handwerken), poppen, dan vinden we dat leuk om daar 
meer over te weten.

Stuur een mail naar hobby@ronddelinde.nl en dan komen 
wij bij je langs om een kijkje te nemen en je verhaal te ho-
ren. Wellicht inspireer je hiermee ook andere Nuenenaren!

Nuenenaren met hobby’s

Stijn van Bree uit Nuenen bespreekt één keer in de maand in deze column 
de verschillende aspecten die zorgen voor een perfecte nachtrust.

De beddenspecialist

Wat als het niet bevalt……
Zeg nou eerlijk; heb je niet eens een aankoop gedaan waar je gruwelijk 
veel spijt van hebt? Of een aankoop die niet zo zinvol was als je had ge-
hoopt?  Kun je het vervolgens dan retourneren of omruilen voor spullen 
die wel nuttig zijn of zit je eraan vast?

Als het een artikel is van een paar 
tientjes of misschien wel een paar 
honderd euro dan is dat erg zuur 
maar nog wel overheen te komen. 
Wordt het een item van duizend of 
duizenden euro’s dan kun je naast de 
foute aankoop er ook nog eens goed 
ziek van zijn…..

Stel je nu eens voor dat dit gebeurd 
als je een nieuw bed hebt aange-
schaft. In de winkel lag het bed per-
fect maar na enkele weken blijkt het 
bed toch te hard, te zacht of te weinig 
ondersteuning te bieden. 
Bij een goede beddenspeciaalzaak 
hoef je daar niet bang voor te zijn. Als 
je daar een bed  koopt dan is het heel 
normaal om na een periode van 4 tot 
8 weken een matras om te ruilen.
Vraag hiervoor wel naar de voorwaar-
den om voor beide partijen duidelijk 
te hebben hoe het werkt en wat de 
eventuele financiële consequenties 
zijn.
Een nieuw bed kopen is voor menig-
een een behoorlijke uitdaging en in-
vestering. Dan wil je graag zekerheid 
hebben over de aankoop. Goed sla-
pen is net zo belangrijk als goed en 
gezond eten en voldoende te drin-
ken. Bezuinig daarom niet op de aan-
schaf van een bed. Laat je niet verlei-
den door allerlei van-voor reclames 
en/of andere ogenschijnlijke mooie 
aanbiedingen. Pas ook op voor be-
drijven die uit voorraad leveren want 
dan is de kans erg groot dat je een 
snel-te-leveren-advies krijgt ipv een 
advies voor het bed wat het beste bij 
jou past!  De beredenering is dan dat 
de klant er toch op vooruit gaat met 
een nieuw matras en er al snel ge-
bruik van kan maken. Bij een goed 
bed hoort ook een persoonlijk en 

deskundig advies en die krijg je in ie-
der geval bij een beddenspeciaal-
zaak. Ja, het klopt dat je bij een speci-
aalzaak meestal meer geld kwijt bent 
maar dit betekent niet dat je ook 
duurder uit bent……. Als je namelijk 
met een hogere investering beter 
slaapt, dan is dat vaak nog meer 
waard als wat je ervoor betaald hebt. 
Ga je alleen voor de prijs, dan is de 
kans veel groter dat je er spijt van 
krijgt. De gezegde is dan ook: de er-
gernis van de slechte kwaliteit en/of 
service begint als de vreugde van de 
lage prijs al lang verdwenen is!    

Koop een nieuw bed daarom altijd in 
een winkel zodat je ziet maar vooral 
voelt wat je koopt. Vraag naar de ze-
kerheden en bespreek eventueel ook 
de mogelijkheid voor het afvoeren 
van het oude bed. Het voordeel is 
ook dat je altijd ergens op terug kunt 
komen. Een webshop kan hier niet 
tegenop. Zij hebben tegenwoordig 
ook veel te bieden maar persoonlijk 
wordt het nimmer. Succes met de 
overweging en voor strakjes een 
goede nachtrust gewenst.

Hier heu r ik thu i s©www.ngn200.nl • www.drijehornick.nl

Het zesde Blokje Om Dichter 
in Beeld voert door Nuenens 
bekendste natuurgebied het 
Nuenens Broek. De start van 
de ongeveer vier kilometer 
lange wandeling is op de 
driehoek Lissevoort, Eiken-
laan en Broek. Afhankelijk 
van de weersomstandighe-
den kan het in Het Broek erg 
nat zijn en zijn laarzen of wa-
terdichte schoenen nodig. 
Parkeergelegenheid is zeer 
beperkt, dus kom op de fiets!

Onderweg tijdens de route worden de vier plekken 
gepasseerd die de inspiratie waren voor de bij deze 
wandeling gemaakte seizoensschilderijtjes van 
Marianne Schellekens. Als het droog is zijn de werk-
jes ter plekke te bewonderen. Te beginnen bij de 
betonnen boerenbanken aan de paddenpoel. De 
schilderijtjes dienden weer tot de inspiraties van 
dichters uit het Nuenense Dichterscollectief dat 
vier seizoensgedichten maakte. Het is wandelen 
met extra dimensies in beeld én geluid want de 
kans bestaat ook dat de dichters hun werk ter plek-
ke voorlezen. 
De wandeling kan onder begeleiding van IVN-gid-
sen gelopen worden of gewoon op eigen gelegen-
heid. De start van de begeleide wandeling is steeds 
om 13.00 uur
De wandelingen zijn van de hand van routemaker 
Agnes Leijen in samenwerking met NGN200 en 

Jumbo. De routekaarten zijn fraai uitgegeven met 
op elke kaart een kenmerkende titelfoto van een 
Nuenense fotograaf, de uitgeschreven routes, een 
routekaart en de vier seizoensschilderijtjes- en ge-
dichten. De kaarten kunnen telkens vanaf de maan-
dag voorafgaand aan de wandeling gratis worden 
afgehaald bij Jumbo Ton Grimberg en bij het Vin-
centre. Naast de losse routekaarten wordt er ook 
een mapje aangeboden waarin alle wandelingen 
gebundeld zijn. Deze zijn voor €9,95 te koop bij 
Jumbo Ton Grimberg, Bruna, Primera Risjamo en 
Vincentre in Nuenen, bij Boek- en kantoorboekhan-
del Van Grinsven in Geldrop en Eindhoven en bij 
Boekhandel Van Piere in Eindhoven. 

Blokje Om Dichter in Beeld wordt ook de overige 
maanden op de derde zondag van het jaar nog 
gewandeld. 

Heel Nuenen 
aan de wandel

Herhaling info avond  
mindfulness

Programma LON-TV

Het programma van ons maga-
zine Nuenen Nú wordt meerdere 
keren per week ververst met nieu-
we onderwerpen. De volgende 
onderwerpen zijn in de loop van 
week 33 en 34 (onder voorbe-
houd) in de uitzending van Nue-
nen Nú te zien:

• Ludmyla uit Oekraïne aan het 
werk bij De Kruik in Nederwet-
ten

• Dankwoord Ludmyla
• Showcorps O en V wereldkampi-

oen in Kerkrade
• De Old Timers Roadshow in ka-

der van NGN200
• Onthulling beeld van moeder 

van Gogh
• In de serie ‘Burger zoekt Boer’: 

Gastronomische kringloopboer-
derij Vaderland

• Paardenballet onder de Oude 
Toren in Nederwetten

• Firma Heesbeen in de serie “Lo-
kale Middenstand”

• Tiny Scheepers, varkensboer 
met een visie.

De tv-uitzendingen van Nuenen 
Nú zijn te bekijken om 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 en 23.00 uur. 
Nuenen Nú Extra is te zien om 
12.00, 15.00, 18.00 en 21.00 uur.

De programma’s van LON TV zijn 
ook te volgen via de livestream op 
www.omroepnuenen.nl. 

Tevens kunt u op deze website ac-
tuele nieuwsberichten lezen en 
oude LON-opnames bekijken. 

U kunt alle reportages ook apart 
bekijken op You Tube, Facebook, 
via www.youtube.com/lokaleom-
roepnuenen en op de LON app.

Op welke TV- kanalen kunt u 
LON TV ontvangen?
• Ziggo digitaal (kanaal 36); 
 met CI+ module kanaal 334
• KPN: kanaal 1436
• Xs4all: kanaal 1436
• T.Mobile: kanaal 791
• Ook te zien op 
 www.omroepnuenen.nl

Hebt u een idee of een tip voor 
een door LON TV te verzorgen re-
portage? Stuur dan een e-mail 
naar tv@omroepnuenen.nl

Vrijwilligersorganisaties in Nuenen  

Workshop Fondsenwerving
Op 12 september van 19.30 uur tot 21.30 uur is er een workhop Fondsen-
werving voor vrijwilligersorganisaties in Nuenen. Deze workshop is be-
doeld voor bestuursleden en vrijwilligers van vrijwilligersorganisaties in 
Nuenen en Son & Breugel. 

LEREN MET LEV

Ben je nieuwsgierig wat een mindful-
nesstraining inhoudt? Wie dan je trai-
ner zou zijn en wat we dan precies 
gaan doen? Je hebt er misschien al 
langer over nagedacht maar voelt 
nog een drempeltje. 

Een infoavond is bedoeld om de 
drempel te verlagen en op je vragen 
antwoorden te krijgen. 
Op 25 augustus 19.30-21.00 uur is de 
vrijblijvende infoavond. 
Laat even weten of je komt via bellen 

naar Marjolijn 06-12074574 mailen 
naar marjolijn@metrust.nl of via het 
contactformulier op de website: 
www.metrust.nl

Doelstelling en inhoud 
Om dat ene geweldige idee te kun-
nen realiseren is alleen enthousiasme 
niet genoeg, ook mankracht, kennis, 
middelen en/of fondsen zijn nodig. 

Tijdens deze informatieve en inspire-
rende avond leer je, als vrijwilligersor-
ganisatie, op een creatieve manier de 
wereld van fondsenwerving kennen.
-  Welke fondsen zijn er?
- Hoe kan ik een bijdrage aanvragen? 
-  Tips bij fondsenwerving

Na deze workshop kun je als organi-
satie hiermee direct aan de slag.  
Fondsenwerving kan op vele manie-

ren een middel zijn om je vereniging 
dynamisch, financieel gezond en le-
vendig te houden. 
Aan deze workshop zijn geen kosten 
verbonden. Trainer(s) Helen Eggen-
kamp (Sesamacademie), Willeke Ver-
meulen (LEVgroep). Locatie: Aardap-
peleterssteegje 3, Nuenen. Aanmel-
den via: lerenmetlev.nl/vrijwilligers 
Informatie: Ismene Borger, tel. 06-
43119415/ ismene.borger@levgroep.nl

Oproep
Bij Archipel Akkers wonen 75 oude-
ren met verschillende hulpvragen.
We zijn op zoek naar vrijwilligers die 
willen ondersteunen bij verschillen-
de activititeiten met ouderen zoals 
het bereiden van verse soep, gezel-
schapsspel, wandelen, wellness acti-
viteit of creatieve activiteiten. Heb je 
interesse en wil je graag meer infor-
matie? Stuur dan een mailtje naar 
olga.van.hout@archipelzorggroep.nl. 
Je bent van harte welkom voor een 
afspraak. De koffie staat klaar.
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Bernhardstraat 4, Nuenen  |  040 284 1550  |  www.vdstappen.nl

  Afscheid nemen 
         begint bij vasthouden wat je lief is.
Wij helpen u graag bij het verzorgen van een bijzonder en 
persoonlijk afscheid, waarin uw herinneringen en emoties 
alle ruimte krijgen. Een mooi, passend afscheid kan u 
straks houvast geven bij de verwerking van uw verdriet.

Tanja Ilbrink en 
Thijs van den Biggelaar RU

uitvaartverzorgers Nuenen c.a.

Dag en nacht
bereikbaar 
040 84 48 630

Van Veldekestraat 28, Nuenen  -  Oranjelaan 54, Beek en Donk 
www.degroofuitvaart.nl  www.crematoriumtlaar.nl

Het afscheid in vertrouwde  
handen.
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In Memoriam Diny Gijsbers, 
mede oprichter NKV en Erelid
Vorige week hebben we helaas afscheid genomen van Diny Gijsbers, één 
van de drie oprichters van de Nuenense Korfbal Vereniging NKV.

Het zal 60 jaar geleden zijn dat Dinie 
Fakkel en Jan en Diny Gijsbers beslo-
ten om een korfbalclub op te richten 
in Nuenen. Jan en Diny korfbalden in 
Helmond, maar na hun verhuizing 
naar Nuenen was de fietstocht naar 
de trainingen en wedstrijden toch 
wel een dingetje.
We kunnen ons zo voorstellen dat er 
wat gepraat is bij een bakje koffie, ge-
keken is naar locatie waar dan ge-
traind kon worden, materiaal ge-
zocht en contact is gelegd met de 
bond.  Uiteindelijk is de vereniging 
NKV op 21 juni 1963 ingeschreven, 
als Nuenense Korfbal Vereniging. Ko-
mend jaar bestaan we 60 jaar en dit 
hadden we nog graag in het bijzijn 
van Diny willen vieren.
Na het overlijden van haar man Jan, 
die behalve voorzitter ook vele jaren 
als coach langs de lijn heeft gestaan, 
bleef Diny de weg vinden naar het 
Wettenseind. Diny was een vroege 
vogel, dus vaak als eerste van de par-
tij, maar ook als ze mensen zag zitten, 
als ze met de fiets van Geldrop / Een-
eind afkwam, kwam ze even een kijk-
je nemen. Bakje koffie, biertje; ze had 
altijd tijd voor een praatje en wilde 
weten hoe het met de club ging. Haar 
betrokkenheid en belangstelling was 
en bleef uitermate groot in al die ja-
ren. Genieten van de jeugd en de ou-
deren op het veld, wat aanwijzingen 
gevend en dan met een tevreden 
glimlach terug naar huis. Dat is hoe 
we Diny herinneren.
Bij toernooien op het veld ook altijd 
een rondje over de ‘camping’. Even 
kijken wat die jongelui allemaal aan 
het doen zijn. “Is Diny al naar huis?” 
werd er dan ooit gevraagd, nee hoor 
die zit bij de jongelui voor de tent!

Tijdens het 50 jarig jubileum hebben 
we gevraagd naar de wensen voor 
NKV, Diny schreef “Over 10 jaar ben ik 
er weer bij”. Helaas zullen we ons 60 
jarig jubileum moeten vieren zonder 
onze oprichters. We zullen haar mis-
sen als initiator, trouwe supporter en 
altijd dankbaar zijn dat zij bijna 60 
jaar geleden samen met haar man 
Jan en Dinie Fakkel aan een keuken-
tafel hebben besloten dat er in Nue-
nen een korfbalvereniging moest ko-
men!
Hier genieten nog dagelijks vele 
mensen van. Daarvoor blijven we 
haar zeer dankbaar.

Namens de gehele vereninging NKV

H. Clemenskerk Nuenen
www.parochienuenen.nl

Weekenddiensten
Zondag 21 augustus 11.00 uur: Vie-
ring, Gregoriaans koor. Voorganger 
pastor R. van Eck.

Misintenties 
Overleden ouders Jan en Miet Dijstel-
bloem – Knoops; Noud van Rooij en 
Marie van Rooij – van de Kam; Nelli en 
Ronald Eichholtz – van Gils; Josien Vin-
ke – Hassing; Annie van Doorn – van 
Loon; Drika Saris (vanwege sterfdag); 
Gerardus Kluijtmans; Henk Donath en 
Esther; Greet Bollen – van den Berk.

Mededelingen
Tijdens de vakantieperiode is er op za-
terdagavond géén viering in onze pa-
rochie. Het secretariaat is in deze pe-
riode alleen geopend op dinsdag en 
vrijdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur.

St. Clemenskerk Gerwen 
www.parochiegerwen.nl

Weekenddienst
Zondag 21 augustus om 11.00 uur: 
Viering. Voorganger: pastor P. Clement.

Misintenties
Overleden ouders Raaijmakers – 
Kuijten; Overleden ouders Donkers – 
Geven en overleden familieleden.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

H. Lambertuskerk Nederwetten 
www.parochienederwetten.nl

Weekenddienst
Zondag 21 augustus om 09.30 uur: 
Viering. Voorganger: pastor R. van Eck.

Misintenties
Anna Meijers-van Tilborg; Antoon 
Meijers.

Mededelingen
Zie mededeling bij Nuenen.

De Regenboog
Protestantse Gemeente Nuenen
www.pgn-nuenen.nl

De voorganger in onze dienst van 21 
augustus is ds. I. Manuputty. Voor de 
kinderen is er nog geen kinderneven-
dienst i.v.m. de zomervakantie. Er wordt 
een collecte gehouden voor het diaco-
naal project ‘de Herberg’. U kunt de 
dienst ook thuis volgen via livestream. 
Om die te vinden gaat u naar www.pgn-
nuenen.nl/verbinding.   Daarna gaat u 
naar kerkdienstgemist.nl. Na afloop 
van de dienst wordt er koffie en thee 
geschonken en kunnen we elkaar 
ontmoeten. U bent van harte wel-
kom!

Oude Sint-Clemenskerk Gerwen
www.stpiusx.nl

Uitsluitend de ‘Buitengewone vorm 
van de Romeinse ritus’, volgens de-
creet Summorum Pontificum van 
paus Benedictus XVI, van 7 juli 2007.
Donderdag 18 augustus. 17.30 uur 
Lof; 18.30 uur H. Mis, gedachtenis van 
H. Agapitus, martelaar.
Vrijdag 19 augustus. 07.15 uur H. Mis, 
H. Johannes Eudes, belijder.
Zaterdag 20 augustus. 09.00 uur H. 
Mis, H. Bernardus, abt en kerkleraar.
Zondag 21 augustus. Elfde zondag na 
Pinksteren. 10.30 uur gezongen 
Hoogmis.
Maandag 22 augustus. Feest van het 
Onbevlekt Hart van Maria. 18.30 uur 
gezongen H. Mis, gedachtenis van H. 
Timotheus, Hippolytus en Symphori-
anus, martelaren. 
Dinsdag 23 augustus. 18.30 uur H. 
Mis, H. Philippus Benitius, belijder.
Woensdag 24 augustus. 07.15 uur H. 
Mis, Kerkwijdingsfeest van de kathe-
draal van Den Bosch. 
De geschiedenis van het kerkge-

Bedankt
Via deze weg willen wij iedereen ontzettend 
bedanken voor de overweldigende steun die 

wij de afgelopen dagen hebben mogen
ontvangen na het verlies van mijn vrouw, 

ons moeder, schoonmoeder en oma,

Tonny Geven - Bekkers
Rini, John, Nicole, Niels & Julia

Fotowedstrijd  
Brabantsedag 
Heeze
De Brabantsedag is een fotogeniek 
belevenement. Dat is terug te zien 
in de duizenden foto’s van de 
grootste theaterparade van het 
jaar op het internet. Op de aan-
staande laatste zondag van augus-
tus komen daar weer vele beelden 
van liefhebbers bij, en nu kunnen 
zij daar ook een prijs mee winnen.

Stichting Brabantsedag heeft jaarlijks 
haar eigen fototeam dat professioneel 
de theaterparade op beeld vastlegt. 
Maar ook gasten zijn druk in de weer 
met mobiel en camera. Speciaal voor 
hen is er nu de Brabantsedag foto-
wedstrijd. Om mee te doen, sturen be-
zoekers na de Brabantsedag hun 
mooiste foto(‘s) in via brabantsedag.
nl/fotowedstrijd. Deadline daarvoor is 
16 september 2022. Daarna worden 
de foto's beoordeeld door de profes-
sionele fotografen Astrid Huis en Rob 
Engelaar. Drie winnende foto’s wor-
den beloond met een prijs én ze wor-
den – met naamsvermelding – ge-
bruikt voor promotionele doeleinden.
Na de jurering maakt Stichting Bra-
bantsedag bekend welke foto's het 
meest bijzonder, fotogeniek, uniek, 
herkenbaar en/of indrukwekkend 
zijn. De drie winnaars krijgen een 
dinerbon ter waarde van 50 euro van 
Tapperij de Zwaan in Heeze, het ge-
boortehuis van de Brabantsedag.
Kijk voor meer informatie op www.
brabantsedag.nl/fotowedstrijd.

ACTIVITEITENAGENDAACTIVITEITENAGENDA

20 aug t/m 11 sept. Zaterdag en zondag 12.00 tot 17.00 uur: NGN 200: Expositie
 Ver -f- streken in het Weefhuis, Lucas van Hauthemlaan 1.
t/m 22 september: NGN 200: Wandelroute “Trots op Eeneind” langs 24 paneelborden
 buurtschap Eeneind
t/m oktober:  15.00 uur Woensdag en zondag. Betaalde wandeling met gids langs 
 Van Gogh locaties. Aanmelden tot 14.45 uur, balie Museum Vincentre
Elke zondag:  09.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, 
 parkeerplaats aan de vijverzijde bij het gemeentehuis.
 Maand augustus: ingang van het EMK terrein aan het Wettenseind.
Elke maandag: 13.30-15.30 uur WLG Inloop D’n Heuvel Gerwen 
Elke dinsdag: 09.30-12.00 uur Inloopochtend. Heemhuis van De Drijehornick
 13.00 uur Kwiek beweegroute in groepsverband. Verzamelen bij Fysio-
 en ergotherapie Kwiek, V. v. Goghstraat 139, Nuenen
 13.30-15.00 uur Taalcafé LEV Groep, Goudvinkhof 12A, Nuenen
Elke Woensdag: 13.00 uur Kwiek beweegroute, verzamelen: V. v. Goghstraat 139 Nuenen
 19.00 uur Wandelen met WSV-Nuenen, parkeerplaats aan de vijverzijde  
 bij het gemeentehuis. Maand augustus: ingang van het EMK terrein aan
 het Wettenseind.
Elke 3e donderdag: 13.30-15.30 uur Mantelzorg inloop in de Regenboog, Sportlaan 5,  
 Nuenen https://www.levnuenen.nl/agenda
Elke zaterdag: 11.00-13.00 uur Energie inloopspreekuur Nuenen 
 Bibliotheek, J.H. Hugo van Berckellaan 18, Energiehuisslimwonen.nl

Opgave activiteitenagenda via redactie@ronddelinde.nl 
o.v.v. ‘activiteitenagenda’. Maximaal 20 woorden.

 

   

2e hands fietsenbeurs 
10.30-13.00 uur
Kindcentrum de Sprankel,  
Grotenhof in Lieshout

Cultuur Overdag:
kioskconcert Reemers & De Greef
14.30 uur
Kiosk Park, Nuenen

Vr

2
SEP

Zo

4
SEP

Do

18
AUG

Zo

21
AUG

Za

3
SEP

4
t/m 
10
SEP

NGN-200 Blokje om dichter in beeld
13.00 uur 
Eikenlaan
(kruising met Lissevoort/Broek) Nuenen

Cultuur Overdag:
kioskconcert Beez

14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

Brandweerfestijn
13.30-17.00 uur

Speeltuin de Kievit

KWF Nuenen
 jaarlijkse collecteweek

Nuenen 

Mantelzorg inloop
13.30-15.30 uur
Regenboog, Sportlaan 5, Nuenen
CMD 040-2831675 

Cabaret aan de Bosrand
20.00 uur

Boerderij Krakenburg, Olen 50, Nuenen

NGN200 Drie Dorpenfeestweekend 
feestterrein bij windmolen  

De Roosdonk op de splitsing van Berg, 
Broekdijk en Gerwenseweg.

Vr

19
AUG

Ittemee met de WLG 18.00 uur  
D’n Heuvel in Gerwen. 
Inschrijving: ittemee.wlg@gmail.com 
of 06 41102625

Zo

21
AUG

Cultuur Overdag: 
kioskconcert Ierse Sessie
14.30 uur
kiosk Park, Nuenen

Dag voor Afrika 10.30 uur 
tbv Lumen Mundi Foundation  
door Dames van de Zijden Draad
Dorpsboerderij De Weverkeshof,  
Jhr. H v Berckellaan 5, Nuenen 

Wielerevent NGN200
13.00-17.00 uur 

Terrein Berg/Broekdijk/Gerwenseweg 
Aanmelden: info@ngn200.nl

Di

23
AUG

Vakantie-kienen
19.30 uur
het dorpshuis van Lieshout 

Vakantie-kienen
19.30 uur
het dorpshuis van Lieshout 

Za

3
SEP

Zo

4
SEP

Do

18
AUG

Bijeenkomst Ruilkring Lets Nuenen
19.30 uur
Dorpsboerderij De Weverkeshof, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5, Nuenen 

Za

27
AUG

Zo

28
AUG

Zo

28
AUG

Di

30
AUG

Zo

4
SEP

Nazomer Boekenmarkt
10.00 tot 17.00 uur

Dorpsboerderij De Weverkeshof, Jhr. 
Hugo van Berckellaan 5, Nuenen

Do

8
SEP

Oudercafé; 
Pubers achter hun schermen

19.30-21.30 uur
Klooster, Park 1, Nuenen

PromsFestival@TheLake 
Strandbad Enode 

Nationale Open Monumentendagen

9
en 
10
SEP

10
en 
11
SEP

bouw en de toren vanaf begin 15de 
eeuw staat op www.kerkenindepeel.
nl. Bekijk Kerken in Peelland ook op 
Facebook ('Kerken in Peelland') en op 
YouTube ('Kerken in Peelland Gerwen 
WMV').
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Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van Keulen

TV wedstrijd Nederland Kikkerland deelnemers van de Aloysiusschool. 
Rechts op de foto zittend Lottie Geurts.

Zwemdiploma’s van Nicole Bernsen 
(als 8-jarige Nederlands winterkam-
pioene in 1976)

100.000ste bezoeker Nettie Vereijken, 1973

 1.000.000ste bezoeker Marinke van de Riet, 1976 [bron: Rond de Linde]

Jaarlijks bezochten 200.000 tot 
260.000 bezoekers het zwembad, 
waaronder veel zwemleskinderen, 
leden van de zwemvereniging en 
schoolkinderen. Het zwemmen 
voor kinderen van de basisscholen 
is spijtig genoeg door de gemeen-
te stopgezet en dit is een grote 
aderlating in de veiligheid en 
sportieve ontwikkeling van de 
Nuenense jeugd.

In 1988 besloot de gemeente om 

het zwembad te privatiseren.  Toenma-
lig bedrijfsleider Bert Lavrijsen werd di-
recteur van het nieuwe Laco De Drietip. 
Met deze vernieuwde vorm van exploi-
tatie en met de overname van de Mi-
crosporthal ontstonden er plotseling 
vele mogelijkheden. De horecavoor-
ziening werd uitgebreid, evenals voor-
zieningen voor fysio, schoonheidssa-
lon, vergaderruimte en fitnesszaal. Ook 
werden in het zwembad een whirlpool, 
Turks stoombad en sauna, zonneweide 
en een glijbaan gebouwd. Technisch 

werd onderwaterverlichting aange-
bracht, met nieuw filter geplaatst, kwa-
men er warmtekrachtketels met warm-
teterugwininstallatie en het dak werd 

geïsoleerd met nieuwe dakbedekking. 
Dit was een flinke renovatie in alle hoe-
ken van het zwembad. Bij deze investe-
ringen bleef het niet. Door de groeien-
de populariteit van het fitness werd 
midden jaren 90 de Microsporthal om-
gebouwd tot een fitnessruimte en een 
doelgroepenzaal. Een periode met vele 
nieuwe activiteiten nam een aanvang. 

Bronnen
• Fotoarchief Bert Lavrijsen
• Knipselkrant De Drijehornick
• Foto’s: Cees van KeulenHet eerste Fitness zwembrevet werd aan mevr. A. Michels uitgereikt in 1979

Laco Feel Fit Center Nuenen, anno 2022 [foto: Roland van Pareren]

De aanwas van sporters bleef groei-
en in alle onderdelen, zodat in 2005 
een verdere uitbreiding van de fit-
ness vorm kreeg. Aan de achterzijde 
van de Microhal werd een nieuwe 
hal gebouwd van meer dan 1000 
m2. Naast aanvullende ruimte voor 
de fitness werden ook twee squash-
banen en een spinningzaal ge-
bouwd, evenals een technische 
ruimte voor onderhoud.
Natuurlijk hebben er in de afgelo-
pen 50 jaren vele speciale gebeur-

tenissen plaatsgevonden. Van omge-
waaide bomen op auto’s tot het af-
branden van onze buren, het Plein-
college. Water uit het zwembad zorg-
de mede voor het kunnen blussen 
van de grote brand.2 Meerdere malen 
hebben de ambulance en hulpdien-
sten moeten uitrukken voor calami-
teiten, in de meeste gevallen met 
goede afloop.

Na 50 jaar kan natuurlijk een balans 
worden opgemaakt. Vele duizenden 

kinderen hebben leren 
zwemmen, honderd-
duizenden zwemmers 
en sporters uit Nuenen 
en omgeving hebben 
gebruik gemaakt van 
de sportaccommoda-
tie. Het sportcentrum, 
nu luisterend naar de 
naam Laco Feel Fit Cen-
ter Nuenen, kan beti-
teld worden als een 
hotspot van Nuenen. 
Hier vinden vele spor-
tieve activiteiten plaats 
en bijna elke Nuene-
naar heeft zijn eigen 
verhaal en beleving in 
of over het zwembad/
sportcentrum.

Ook voor de werkgele-
genheid is het sport-
centrum van enorm be-
lang. Het management, 
in de afgelopen jaren 
uitgevoerd door Bert 
Mickers en nu alweer enige jaren 
door Rutger Maters, is enorm stabiel 
gebleven. Hierdoor konden vele jon-
ge talenten doorgroeien naar hogere 
functies in de sport en konden stagi-
aires hun eerste werkervaring op-
doen. Belangrijk zijn echter altijd ge-
weest de zwem- en fitnessinstruc-
teurs ondersteund door receptie, ad-
ministratie, horeca en civiele dienst. 
Een team, dat iedere dag ten dienste 
moet staan en altijd moet zorgen om 
1 procent meer te geven dan dat de 
gasten verwachten.

Het spreekt voor zich, dat er over de 
afgelopen 50 jaren van Laco Feel Fit 
Center Nuenen vele persoonlijke ver-
halen te vertellen zijn, bijzondere ge-
beurtenissen hebben plaatsgevon-

den, een carrière is opgebouwd of 
gewone leuke dingen zijn gebeurd.

Noten
1    Zwemmoeder Lottie Geurts (* 

1935) begon pas op 55-jarige 
leeftijd serieus te trainen voor 
wedstrijden bij PSV Masters. Op 
76-jarige leeftijd werd ze in het 
Pieter van den Hoogenband 
zwemstadion zelfs wereldkam-
pioene.

  PSV: https://www.psvmasters.nl/
Wedstrijden/WMK2008/Lottie_
Geurts.shtml

  LON: https://www.youtube.
com/watch?v=ykp2vPIAH04

2  ED 18-04-2007 : ..Uit praktische 
overwegingen werd, naast an-

dere waterbronnen, water van 
het naastgelegen zwembad 
De Drietip gebruikt als bluswa-
ter. Dit was de dichtstbijzijnde 
grote waterbron. Ruim vier-
honderd kuub water (ruim 
400.000 liter) werd door een 
fikse pomp opgeslurpt en over 
de diverse brandslangen ver-
deeld.

Het zwembad veranderde in een 
multifunctioneel sportcentrum.

Komende weken wordt met een aantal verhalen in Rond de Linde 
aandacht besteed aan het 50-jarig bestaan van zwembad Nuenen.
Deze week deel 3.

Deze week de laatste bijdrage  in Rond de Linde waarin aandacht 
wordt besteed aan het 50-jarig bestaan van zwembad Nuenen.

Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

Zwembad Nuenen 50 jaar
Van N.V. Sportfondsenbad Nuenen c.a.

naar Laco Feel Fit Center Nuenen

Ambassadeur van Afrikaanse muziek in de Weverkeshof

Paco Diatta
Op zondag 28 augustus organiseren de Dames van de Zijden Draad (een 
pop-up naaiatelier voor goede doelen) weer een Dag voor Afrika in 
Dorpsboerderij De Weverkeshof in Nuenen (Jonkheer Hugo van Berckel-
laan 5). 

Afrikaanse volk, is de derde onder-
scheiding dit jaar voor Paco Diatta. 
Een geweldige eer dus dat hij tijdens 
de Dag voor Afrika komt optreden! 
Op de socials deelt hij een vredelie-
vende kijk op het leven, over leven in 
volledig bewustzijn en vrede voor de 
wereld. Als geen ander begrijpt Paco 
Diatta dat muziek kunst is en hij com-
poneert muziek die prachtig klinkt 
en die het lastig maakt om stil te blij-
ven staan. Reden genoeg om naar 
Nuenen te komen en je mee te laten 
nemen op Afrikaanse klanken. 

Een wereldreis 
met Gertje in Het Park
Spontaan als ze is heette Gertje Raassens afgelopen zondag de meeste 
bezoekers zelf, en vaak ook nog bij naam, van harte welkom bij haar op-
treden. Het waren echte fans die ondanks het warme weer graag naar 
haar kwamen luisteren.

Er stond een klein windje en de scha-
duw van de grote bomen zorgde dat 
het in het park heel aangenaam was. 
Ook het ijsje dat halverwege het op-
treden, een spontane bijdrage van 
Jumbo Ton Grimbergen, droeg hier 
zeker aan bij.

Gertje maakte met haar optreden 
een muzikale wereldreis, waarin Ne-
derland, Frankrijk, Italië en Amerika 
werden aangedaan. Zo kwamen er 
liedjes van onder andere Suzanne en 
Freek, Danny Vera, Ramses Shaffy en 
Edith Piaff voorbij. Het begin én ein-
de van het concert was (natuurlijk) 
een lied van Gerard van Maasakkers. 
Het lied aan het einde, Salve Regina, 
werd luidkeels meegezongen.
Ierse sfeer 
Zondagmiddag 21 augustus is er op-
nieuw een kioskconcert in Het Park 
(aanvang 14.30 uur). Met een keur 
aan diverse instrumenten zal een 
groep sessiemuzikanten deze mid-
dag een Ierse sfeer door het Park la-
ten klinken vanaf de kiosk. Aanvang 
van het concert: 14.30 uur. Breng een 
stoeltje of kleedje mee en kom gezel-
lig luisteren.

Twijfel of het concert doorgaat van-
wege de weersomstandigheden? 
Check altijd even de Facebookpagina 
of website van Cultuur Overdag. 

SALMAN RUSHDIE
Het schrijven van “De duivelsverzen” 
en “Middernachtskinderen”
Die nu zo snel mogelijk in herdruk wor-
den uitgegeven

Kon niet verhinderen
Dat Hadi Matar een aanslag  pleegde op 
zijn leven

Het was in 2001 dat “Woede” uitkwam
Een boekenweekgeschenk,  maar niet fu-
rieus genoeg

De Koran is heilig in de islam
Hadi Matar dacht dat Salman om een 
aanslag  vroeg

Wat zijn lezers  er ook van mogen  vinden
Eenoog is nu koning in het land der blin-
den

 ©Joke van Overbruggen

BEZORGING:
Voor al uw vragen, opmerkingen 

en klachten. Bel 040 - 283 1200 
of mail admin@ronddelinde.nl

Ook voor uw folders!
Van ontwerp t/m bezorging.

De in Brussel woonachtige Senegale-
se zanger Paco Diatta zorgt op deze 
dag voor Afrika vanaf 15.00 uur voor 
de muziek met een kleinschalig en in-
tiem optreden. Geboren met een 
enorme liefde voor muziek, zingt hij 
over zijn land op het ritme van de 
meest opzwepende Afrikaanse stij-
len: afrobeat, reggae en zouk. Hij cre-
eerde zelfs een nieuwe stijl: de afro-
tronix. De zanger en influencer, hij is 
volop te vinden op sociale media 
zoals TikTok, Facebook en YouTube, 
stond de afgelopen weken op diver-
se grote festivals in België. Hij heeft 
veel fans onder Afrikanen in Europa. 
Hij ontving onlangs de UK Communi-
ty Award tijdens het African Village 
Cultural Festival in Londen. Dit is een 
groot multicultureel evenement dat 
elk jaar in de Engelse hoofdstad 
wordt georganiseerd door beroemd-
heden uit de Europese culturele 
scene. Deze prijs, die hij opdraagt aan 
de inwoners van Senegal en aan het 

Das Oktober Metalfest
 
We komen steeds dichterbij. Zaterdag 1 oktober is het weer zover; Das Oktober Metalfest! Trek je 
lederhosen en dirndl uit de kast en kom genieten van een volle skullpul bier, bratwurst en het be-
langrijkste; een te gekke line-up!
 
Met de volgende namen maken we 
het programma compleet: De Finse 
power metal legendes Stratovarius 
zijn weer helemaal terug. Met een 
nieuwe plaat op zak komen ze naar 
Das Oktober Metalfest. De Neder-
landse folk metal band Heidevolk 
komt ons trakteren op een geschie-
denisles waar Discovery Channel nog 
een puntje aan kan zuigen! 
Skol! De IJslandse power metal vlag 
mag ook gehesen worden want Po-
wer Paladin komt naar Das Oktober 
Metalfest om er één groot feest van 
te maken.
Het geesteskind van Skyclad’s Kevin 
Ridley; Theigns And Thralls. Hang er 
een kaartje aan; Celtic speed punk, 
folk metal of gewoon classic rock, 

kom ze vooral 
checken! Der 
Blonde Engel 
oftewel Thor-
sten Von Lip-
pe Biester-
feld. Deze 
S c h l a g e r 
zanger be-
schikt al sinds 
zijn geboorte in Mönchenglad-
bach over zijn befaamde goldene 
Stimme. There’s a new sheriff in de 
kroeg en zijn naam is Zanger Niley! 
Deze goudeerlijke tank van een man 
is van alle markten thuis. Van knuffel-
rock tot Thunderdome. 
Kortom; laat je skullpul vol tappen en 
zing uit volle borst mee.



ROND DE LINDE week 33 Donderdag 18 augustus 2022

Pagina 8 - sportoverloop
Pagina 8 - AP/lindeblaadjes/puzzle

Expo

Op 4 september start de nieuwe editie 
van Fresh Cacao. De jaarlijks terugke-
rende tentoonstelling bestaat uit het 
werk van afgelopen zomer afgestu-
deerde kunstenaars. 

In samenwerking met Stichting Carat wil 
De Cacaofabriek jong talent de ruimte te 
bieden om zich te presenteren en verder 
te ontwikkelen. Op zondag 2 oktober zal 
één van de beloftes de Carat Lucas Gassel 
Prijs uitgereikt krijgen. De winnaar wordt 
geselecteerd door een speciale vakjury. 
De expo is t/m 2 oktober te bezichtigen.

binnenkort:

vr 02 sep 20.30 u
another journey & the 
rushians  
A TRIBUTE TO JOURNEY AND RUSH
do 15 sep 21.00 u

verzot op
DOUGLAS FIRS
vr 16 sep 19.30 u

hellmouth
THE GREAT OLD ONES + THE SPIRIT E.A.
za 17 sep 21.00 u

mostly autumn 
vr 23 sep 21.00 u

the humps 
CELEBRATING THE MUSIC OF CAMEL
vr 30 sep 21.00 u

voltage
vr 07 okt 20.45 u

3js 
za 08 okt 20:00 u

navarone 
za 15 okt 21.00 u

airbag 

podium

ALCARRAS  
Spaans drama over een familie perzikboeren 

WHERE THE CRAWDADS SING  
Gebaseerd op de gelijknamige roman 

MOONAGE DAYDREAM  
Meeslepende film over icoon David Bowie 

film

cacaokade 1 | 5705 la helmond | cacaofabriek.nl

Menno Pasveer / Eline Boerma / Benjamin Pompe 
David Kater / Arno Westerberg / Lucas Mergler / Fedrik Vaessen

Caroline Sarneel / Eddy Eustache 

04 SEP
02 OKT

EXPO
SIT IE

E D I T I E  2 0 2 2

Gespecialiseerd in 

traditionele parketvloeren

NU LAMINAAT VANAF € 8,95 PER M2

• parket
• laminaat
• renoveren
• onderhoud
• PVC-vloeren

Laar 1
5674 RC Nuenen

Tel./Fax. (040) 254 94 20
www.sandersparket.com
Showroom (op afspraak)

Voor een goede ouderwetse service en persoonlijke aandacht.

Autobedrijf Joop v.d. Heuvel 

Geldropsedijk 51 - 53 Nuenen 
telefoon 040 - 283 24 47
www.autobedrijfjoopvdheuvel.nl
info@autobedrijfjoopvdheuvel.nl

WIJ BIEDEN ZOWEL 
PARTICULIEREN ALS BEDRIJVEN 

VAKKUNDIG ONDERHOUD EN 
EERLIJKE REPARATIES AAN

GESPECIALISEERD IN VOLVO EN JAPANSE MERKEN

TE KOOP: Volvo S60 sedan zwart
2.0T Drivers Edition  |  Bouwjaar 2007

benzine, automaat   |  Kilometerstand 220.000
(betreft bemiddeling voor klant)

DAMES- EN HERENSCHOENEN
Parkstraat 9 • 5671 GD Nuenen • T 040 283 15 53

www.smoldersschoenen.nl

Werktijden:
Dinsdag 9.00-18.00
Woensdag  9.30-17.00
Vrijdag  10.00-17.00
Zaterdag 9.00-17.00

Smolders 
Schoenen 

NuenenNuenen

Salaris volgens cao. Graag cv naar: 
smolders.schoenen@planet.nl 

t.a.v. H.M. Smolders

WE ZOEKEN NAAR EEN 
ENTHOUSIASTE COLLEGA

die ons verkoopteam komt versterken

PER DIRECT

06 - 34 68 45 55
5671HE Nuenen
Beatrixstraat 31

afscheidsbegeleider.nl







afscheidsbegeleiding
hans vervuurtAB

Kunststof-, aluminium- 
en houten kozijnen 
- Ramen - Deuren
- Dakkapellen - Dakvensters
- Hardglazen puien - Spiegels 
-  Isolatieglas - Figuurglas
- Zonwering - Rolluiken
- Raamhorren - Plisséhorren
- Terrasoverkappingen

Bart van Moorsel
Gerwenseweg 19, Nuenen, telefoon 06-10100736
www.rolimontage.nl

B
e

rk
e

n
b

o
s
 6

, 
5

6
7

2
 A

K
 N

u
e

n
e

n
 •

 T
 0

4
0

-2
8

3
 1

2
0

0
 •

 E
 d

ri
j.

m
e

s
@

ia
e

.n
l 

•
 W

 w
w

w
.d

ru
k
k
e

ri
jm

e
s
s
e

rs
c

h
m

id
t.

n
l

XL PRINTEN

MULTI
PRINTEN

ONTWERPENONTWERPEN

NABEWERKEN

DRUKKEN

Frank Helsper 
Tomakker 40, 5673 LG Nuenen  |  040-2839698  |  06-15653151

f.helsper5@upcmail.nl  |  www.frankhelsper.nl

Zowel klassiek, pop en blues. 
Gegeven door docent, afgestudeerd aan conservatorium.

Piano-Keyboard 
LESSEN

Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl Boord 14 Nuenen  |  040 2837418  |  www.kwekerij-jansen.nl 

Een groot assortimentEen groot assortiment

TUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTENTUINPLANTEN

DAGELIJKS
VERSE AARDBEIEN

VAN DE VOLLE GROND

Rond de Linde

Vanaf ontwerp tot en met 
verspreiding van uw folders! 

Informatie verspreiding: 
040-2831200 

admin@ronddelinde.nl

Rond de Linde 

Dé enige 
échte 

Nuenense 
krant

Woensdag
morgen 

digitaal op 
ronddelinde.nl

Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!
040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

Weekblad voor hét nieuws uit Nuenen c.a.
•  Aanleveren tekst: redactie@ronddelinde.nl   •  Aanleveren advertenties: drij.mes@iae.nl

De enige échte Nuenense krant • www.ronddelinde.nl

Rond de Linde is op zoek 
naar bezorgers:

Nuenen - Oost/Zuid/West verspreiding van uw folders! 
Ben jij geïnteresseerd? Bel of mail zo snel mogelijk!

040-283 12 00 / admin@ronddelinde.nl

ond de Linde is op zoek 
PER DIRECT


